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 المحتويات

 األولزء الج

 Türk Alfabesi      األبجدية التركية وقواعد األحرف -1  60 - 12
13 Türkçe Alfabesi / Heceleme     1- األحرف األبجدية التركية 

14 Alfabe Örnekleri     2- أمثلة على استخدام األحرف التركية 

18 Türkçe Harfler Okunuşları   3- ف التركيةكيفية قراءة األحر   

34 Harfler Açıklaması    4- مالحظات على الحروف الهجائية ولفظها 

37 Türkçe Harfler Sınıflandırılması 5- تصنيف األحرف التركية  

40 Hece  6- المقطع الصوتي 

43 Ünlü Uyumu      7- قواعد التوافق الصوتي   

49 Ünsüz Yumuşaması (Ç / k / p / T)  8- تحول الحروف الساكنة الشديدة ) كتشب( قاعدة 

52 Ünsüz Yumuşaması İstisnalar 
شواذ قاعدة تحول الحروف الساكنة الشديدة  -9

 غيرالمستمرة

54 
Ünsüz benzeşmesi 
)f/s/t/k/ç/ş/h/p)  

قاعدة تقسية الحروف الصامتة اللينة أو تجانسها  -10
 )فستكشي شهاب(

56 / Hece Düşmesi   Ünlü Düşmesi 11- قاعدة سقوط المقطع 

58 Türkçe 'de  Ekler 12- اللواحق في اللغة التركية   

60 (ğ) harfin hakkında ve açıklaması 13- توضيح ومالحظات حول الحرفğ   

 

 İsimler   األسماء -2 79 - 61

62 belirli – belirsiz ismi 1-  النكرةاسم المعرفة واسم 

64 Tekil ve Birleşik isimleri 2- األسماء المفردة والمركبة  

67 Erillik ve dişililk 3-  األسماءتذكير وتأنيث 

70 İkilik 4- ى وتثنية األسماءالمثن 

71 Soru cümle ikilik 5- المثنى في الجمل االستفهامية 

71 Tümce ikilik 6- المثنى في الجمل اإلسمية 

72 İsimler Çoğulu ~(lar/ler) 7-  األسماءجمع 

https://www.seslisozluk.net/tekil-nedir-ne-demek/
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77 Birleşik isimler çoğulu 8- جمع األسماء المركبة 

 

 Adlaştırma     اشتقاقات األسماء -3 105 - 80
82 lik / lık / luk / lük))~ 1- أسماء الصفات اشتقاق 

83 lik / lık /luk / lük))~ 2- األدواتأسماء  اشتقاق 

85 lik / lık /luk / lük))~ 3- األعداد أسماء اشتقاق 

86 lik / lık /luk / lük))~ 4- األماكن أسماء اشتقاق  

87 ~(ış / iş / uş / üş) 5-   اشتقاق األسماء من بعض األفعال İşteş Çatılı isimleri 

90 ~gı / gi / gu / gü 6- اشتقاق بعض األسماء باستخدام الالحقة 

91 ~ınıt / inti / untu / üntü 7- اشتقاق بعض األسماء باستخدام الالحقة 

92 ~ım / im / um / üm 8- اشتقاق بعض األسماء باستخدام الالحقة 

93 ~acak / ecek 9- اشتقاق بعض األسماء باستخدام الالحقة 

94 ~(ca / ce / ça / çe) 10-  اشتقاق أسماء اللغات- Diller 

98 lik / lık /luk / lük))~ 11-  اشتقاق أسماء المهن- Meslekler 

102 ~(cık/cik …/cağiz/ cağız) 12-   اشتقاق تصغير األسماءKüçültme ekleri 

 

 Sıfatlar   الصفات -4 131 - 106
الصفة والموصوف -1  107  

112 ~(cık / cik /cuk / cük / cek /cak) Sıfatlarda küçültme 2-  التصغيرفي الصفات-  

 Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler  –أضداد وعكس األسماء والصفات  -3 113

115 
 Sıfatlarda Pekiştirme لصفاتا في التقوية والتضعيف -4

m / p / r / s / ımsı / imsi /umsu / ümsü 

120 
 Sıklık zarfları كيد الصفات مع الكلمات المتكررة ومعانيها    تأ -5

ağlaya ağlaya/konuşa konuşa 

125 gibi / kadar / daha / en 6- مقارنة وتفضيالت الصفات Sıfat Karşılaştırma    

إضافة الصفة -7  129  
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 Sıfatlar sıralanış –ترتيب الصفات  -8 130

 

 Sıfatlar Yapımıصفات      اشتقاق ال -5 154 - 132

134 ~(li / lı /lu / lü) 1- اشتقاق الصفات باستخدام الالحقة  

144 ~(siz / sız / süz / suz) 2- اشتقاق عكس الصفات  

146 ~(sal/ sel)/~(al/el)/î 3- اشتقاق الصفات باستخدام لواحق التنسيب  

148 ~(ca / ce / ça / çe) 4- امنوعاً   (اشتقاق الصفاتEşitlik ( 

151 
~(daş / taş)  -( ık /ik /uk / ük) – (gın / 
gin / gun / gün) –(gan / gen) –( ılı / ili / 
ulu / ülü) (Icı / ici / ucu / ücü) 

اشتقاق الصفات من لواحق أخرى -5  

 

 Ad Tamlamaları   المضاف والمضاف إليه وصيغ التملك -6 172 - 155
~(in -  ın -  un -  ün/ inin -  ının -  unun -  ünün/si – sı)  

156 AD Tamlamaları تعريف المضاف والمضاف إليه 

158 AD Tamlaması (belirtili) 1-  المعرفة -حالة اإلضافة الكاملة 

166 Ad Tamlaması  (belirtisiz) 2- حالة اإلضافة النكرة 

170 Takısız (sıfat) Ad Tamlaması 3- المجردة ) الصفة( حالة إلضافة 

171 Ad Tamlaması (zincirleme) 4- المتسلسلة( حالة اإلضافة المركبة ( 

 

 Hal Ekleri – المفعوالت ولواحقها -7 204 - 173

 مقدمة عن لواحق المفعولية 174

175 ~ (ı/i/u/ü/yi/yı/yu/yü) Belirtme Eki       المفعول به -1

183 (a/e) ~ 2-  الجر رفأح -المفعول إليه    Yönelme Durumu 

188 ~(da / de /  ta / te) 3-  عند( -على  -المفعول فيه )في Bulunma Durumu    

196 ~(dan / den / tan / ten) 4-      )المفعول منه )ِمَن Uzaklaşma Durumu 

199 İle / ~(le / la) 5-   )المفعول معه )مع Vasıta  eki 
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 Saylar    رقا  وكيفية قراءتها وكتابتهااأل -8 235 - 205

األصلية األعداد -1 3000/ 200/ 30/100 / 20/ 2/3/4/ 1 206  

218 yarım / buçuk / ikide bir / üçte bir 2- األعداد الكسرية  

223 birinci - ikinci - üçüncü 3- األعداد الترتيبية  

227 birer / ikişer / üçer 4- ة أو التوزيعيةاألعداد المتعاقب  

229 üçüz / dördüz / beşiz / ikiz / altız /  5- أعداد الجموع  

231 artı / eksi / bölme / kök… 6- بعض األمثلة على العمليات الحسابية  

233 Süpermarkette 7- في السوبر ماركت  

 

 Zaman Ve Vakit     الزمن والوقت -9 253 - 236
237 Vakit okuması 1- الوقتالساعة و ة قراءة وكتابةكيفي 
240 Vakit okumak ve yazmak örnekleri 2- أمثلة في قراءة وكتابة الساعة والوقت 

248 Zaman zarfları 3- دالالت الزمن 
250 Vakit ve zaman örnekleri 4- جمل وعبارات في الساعة والوقت 

 

 Takvim Ve Tarih     التقوي  والتاريخ -10 281 - 254

255 Hafta günleri أيام األسبوع وفصول السنة 

256 Miladi ve Hicri Ayları أشهر السنة الميالدية والهجرية 

257 Zaman ifadeleri ve zarfları دالالت الزمن 

273 Takvim ve Tarih Örnekler جمل وعبارات في التقويم والتاريخ 

277 Tarih okuma ve yazma örnekleri  كيفية قراءة وكتابة التاريخأمثلة في 

 

  Hava Durumu    الطقس واألحوال الجوية -11 291 - 282

283 İklim ve hava müfredatları 1- مفردات في المناخ والطقس 
286 Hava durumu 2- حالة الطقس 

288 İklim ve Hava durumu örnekleri 3- جمل في الطقس والمناخ 

291 Coğrafi yönleri 4- سماء الجهات الجغرافيةأ 
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 Türk Parası   العمالت التركية -13 318 - 308
309 Önsöz 1- مقدمة 

310 Türk Parası 2- العمالت التركية 

314 Satmak ve almak terimleri 3- في البيع والشراء والمال مصطلحات 

318 Bankamatik 4- ماكينة الصرف تعليمات  

 

  Haberleşmeمعلومات في التخاطب والتراسل -14 326 - 319

320 Adlar ve Lakaplar  واألسماءاأللقاب  

324 Adres kısaltmaları بعض االختصارات المستخدمة في العناوين 

325 Kişisel ve İdari  bilgileri معلومات شخصية وإدارية 

 

 Ekler   الملحقات -15 345 - 327

328 
Türkçeyi öğrenmek için 
Tavsiyeleri 

نصائح وتوصيات هامة إلى من يريد تعلم اللغة التركية -1  

331 
Bu kitap ders çalışma ve 
öğrenme yöntemleri 

توجيهات حول كيفية دراسة هذا الكتاب -2  

333 Dil Bilgisi Kısaltmaları 3- اختصارات اللواحق اإلعرابية 

336 Türkçe Dilbilgisi sözlüğü 4 -  مصطلحات قواعد اللغة التركيةقاموس  

345 Kaynakça 5 - مصادر ومراجع هذه الكتاب  

 

 

 

 

 

 

 Renkler    األلوان وأسمائها -12 307 - 292

293 Renkler ismi 1- األلوان أسماء 

299 Renkler müfredatları   2- في األلوان مفردات 

303 Sıfat ve renkler örnekleri 3- وعبارات حول الصفات واأللوان جمل 
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 الثانيالجزء 

 İşaret zamirleri   أسماء وضمائر اإلشارة -16 29 - 6
7 Bu /Şu / O / Bunlar / Onlar... 1- وضمائر اإلشارة أسماءتعريف ب  

11 
 أنواع وحاالت أسماء اإلشارة واتصالها مع لواحق المفعولية -2

Buna / Bunun / bunu / bunda / bundan… 

19 Bu ne? / Bu kim?... 3- استخدام أدوات اإلشارة مع أدوات االستفهام  

22 Bu mi? / Bu değildir… 4-  استخدام أدوات اإلشارة في االستفهام + النفي  

23 
ضمائر اإلشارة -5  

Bu /Şu / O / Bunlar / Şunlar / Onlar / Öteki / Beriki /Bura / Şura / Ora 

26 Burada/Şurada/Orada… 6- مكنة    دالالت األ 

 

  Zamirler الضمائر المنفصلة والمتصلة مع األسماء   -17   55 - 30

32 Ben/Sen/O/Biz/Siz/Onlar  1-  المنفصلة      الضمائرKişi/şahıs zamirleri 

38 ~im/in/imiz/iniz/leri… 2-     الضمائر المتصلة İyelik ekleri 

 ولية واإلضافةحالة الضمائر المتصلة مع لواحق المفع -3  45

55 ~ca/ce 3-     الحقة الرأي Görelik 

 

56 - 65 Kendim/kendin/kendi… Dönüşümlü zamirler 18- الضمائر االنعكاسية 

 

66 - 77 mi/mı/mü/mu/değil  19-  أداة االستفها  وأداة النفي أوالجز  في الجمل االسمية   

 

 Pekiştirme   الالحقة الخبرية أو التوكيدية -20 82 - 78

(dir / dır / dur / dür / tir / tır / tur / tür)  

 

 İsim cümlesi الجملة اإلسمية أو الخبرية    -21 92 - 83

 

  Ek Fiil (isim cümlelerinde kullanım) ضمائر الكينونة -22 177 - 93

 مقدمة ومالحظات حول ضمائر الكينونة 94
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96 ~im / ım / um / üm… 1- ة الزمن الحاضرحال haber kipi devam -  

115 ~dim / dım / dum / düm…   2- حالة الزمن الماضي الشهودي - Hikâye Kipi 

138 
 ~mişim / mışım / muşum / 
müşüm 

 Rivâyet kipi  شهوديالحالة الزمن الماضي ال -3

158 olacağım / olacaksın / olacak … 4- حالة الزمن المستقبل -  Gelecek kipi 

168 …  ~sam / sem / san / sen 5- حالة الزمن الزمن الشرطي -  Şart kipi 

ملخص سريع لضمائر الكينونة -6 176  

 

 Basit Filleri األزمنة البسيطة لألفعال   -23 307 - 178

179 ~iyor/ıyor/uyor/üyor Şimdiki Zaman   الزمن الحاضر المستمر 

200 Fiil + mAk iste + zaman eki فعل اإلرادة مع الزمن الحاضر المستمر İstemek Fiili 

201 ~(dim/din/dik/di/tim/tin …) الشهودي   الماضي الزمن Belirli geçmiş Zaman 

221 ~(acak/ ecek)  المستقبل   زمن Gelecek Zaman 

232 ~(ir/ır/ar/er/ur/ür) أو الواسع   زمن المضارع البسيط Geniş Zaman 

248 ~(sin/(y)İn(İz)/sİn(ler)… والطلب فعل األمر   Emir Kipi 

261 ~(ayım/ eyim) /~(alım/ elim) الفعل االلتزامي  - İstek kipi 

271 ~mişim/mişsin/miş/mişiz/ ي النقلي الزمن الماضي الالشهودBelirsiz Geçmiş Zaman 

283 ~(sam/san/sa/sak/sanız/ مني في الزمن الحاضر  األفعال الشرطية والتDilek Kipi 

300 (~makta/mekte...) الزمن الحاضر التام المستمر Başlayıp Hala Devam Eden Zaman 

303 (~makta/mekte...)    الزمن الحاضر التام Gelecek Bitmiş Zaman 

305 ~iyor +olmak الزمن الحاضر المستمر في المستقبل Gelecek Devam Eden Zaman    

 

308 - 322 Var & yok  24- ال يوجد يوجد /    Varoluş 
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 الثالثالجزء 

 

 

 

 

 İsim Fiiller ve Adlaştırmaالمصادر واشتقاقاتها     -25 35 - 12

    تعريف المصادر   -1 13

    أنواع المصادر -2 14

 نفي المصادر -3 16

 جمع المصادر -4 16

 اشتقاقات المصادر - 5 17

 راكيب المصادرت -6 19

 Adlaştırma Yapımı   بناء واشتقاق المصادر -26 44 - 36

37 ~(iş / ış / uş / üş) الحقة مصادر األفعال التشاركية  - İşteş Çatılı Fiiller  

42  ~(in / ın / ün / un)  الحقة مصادر أفعال المطاوعة- Dönüşlü Fiiller 

 Geçişli Filler       Geçişsiz /والمتعديةمصادر األفعال الالزمة  -27 65 - 45

 Geçişsiz Fiili -الفعل الالزم  46

47 
t / l / r  
~(dir/dır/dur/dür/tir/tır/ tur/tür) 
~(ir / ır / ur / ür) ~(ar / er) 

 Ettirgen Çatıولواحقه   الفعل المتعدي

60 
~(lamak / lemek / lanmak / lenmek)  
~(laşmak / leşmek)/ ~(almak / elmek) / 
~(lmak/lmek) 

 لواحق اشتقاق المصادر

 Yardımcı Fiiller     األفعال المساعدة -28 78 - 66

67 Etmek 1-  الفعل المساعد  

71 Olmak 2- فعل الكينونة  

77 kılmak 3-  فعل األداء، القيام  

77 Eylemek 4-  فعل العمل  

 Birleşik Fiiller    المصادر المركبة -29 117 - 79
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 Gereklilik – Zorunluluk  Kullanımlarıأفعال اإللزا  والوجوب   -30 147- 118

119 ~(malı / meli) 1- فعل الوجوب، يجب - Gereklilik Kipi 

131 gerek      2-  الضرورةفعل 

136 lazım    3-  فعل اللزوم، الزم، ضروري 

139 mecbur   4- فعل اللزوم، ُمجبر، مرغم 

141 zorunda    5- رفعل اإلكراه أو االضطرا 

145 şart / şartıyla 6-  شرط 

146 icap etmek 7- من الضروري، ال يتطلب، ال يلزم 

 

 

 

 

80 ~(abil / ebil) 1-  أواالحتماليةمصدر الفعل االقتداري، اإلمكانية أواإلستطاعة   yeterlik fiili 

100 Fiil +y~(i/ı/u/ü)+ vermek 2-  مصدر الفعل التعجيلي، أفعال السرعةFiili    Tezlik 

107 Fiil +y~(a / e)+ (kalmak/durmak…) 3- يمصدر الفعل االستمرار - Süreklilik Fiili  

115 Fiil +y~(a / e)+ (yazmak/ kalmak) 4- مصدر فعل المقاربة  - Yaklaşma Fiili 

 Edilgen yapılar الفعل المبني للمجهول -31 164 - 148

 اس  الفاعل واس  المفعول -32 191 - 165

  Sıfat Fiil Ekleri   الصفات الفعلية ولواحق اشتقاق -33  196 - 192

 لواحق وضمائر االس  الموصول -34 249 - 197

198 ki / daki / deki   )... الضمير )الذي، التي - İlgi eki 

208 Fiil+~(dik/ dık/ duk/ dük/ tik/ tık/ tuk/tük) صيغة الصلة 

222 Fiil+DIğI +zaman (الذي...في الوقت )عند،  بمعنى 

223 Fiil+DIğI+gibi مثلما، كما 

224 Fiil+DIğI+için  أن، بسبب...من أجل 

225 Fiil+DIğI(dAn dolayı)  أن، بسبب...من أجل 
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 Olmak -  األزمنة المركبة لألفعال -35 258 - 250

 

261 ~(ydim / ydım/ydum/ydüm) 
 صيغة حكاية الزمن الماضي الشهودي -1

Geçmiş Zamanın Hikayesi 

265 
~(miştim/ mıştım/ muştum / 
… 

 صيغة حكاية الزمن الماضي النقلي الالشهودي -2
Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikayesi   

269 ~ yordum 
 الزمن الماضي المستمر /الزمن الحالي صيغة حكاية  -3

Simdeki Zamanın Hikayesi 

225 Fiil+DIğInA+göre طبقاً لـ، بالنسبة لـ، وفقاً لـ 

226 Fiil+DIğI+sırada  أثناء، خالل 

227 Fiil+DIğI+takdirde  ...إذا ما، في حالة 

228 Fiil+DIğI+halde  ...على الرغم من، رغماً من 

229 Fiil+DIğI+kadar - kadarıyla بقدر، كما 

229 Fiil+DIğI+dan/den başka عدا عن كونه، إضافة إلى 

233 Fiil+~(acak/ecek) لصيغة الصلة في المستقب 

242 Fiil+AcAk+zaman عندما سوف...، في الوقت الذي سوف 

243 Fiil+AcAk+gibi    مثلما سـوف ، كما سـوف 

244 Fiil+AcAk +göre  ...بسبب أنه سوف 

244 Fiil+AcAk+için  ...طبقاً للذي سوف 

245 Fiil+AcAk+sırada ... عندما سوف 

246 Fiil+AcAk+takdirde  في حال سـوف 

246 Fiil+AcAk+halde  ...بالرغم أنه سوف 

247 Fiil+ AcAk +kadar مهما سوف ... بقدر ما سوف 

247 Fiil + AcAgı + yerde بدال ً من ، عوضاً عن 

 Hikaye Birleşik Zamanı   صيغة الحكاية الُمركَّب –  األزمنة المركبة لألفعال -36 309 - 260
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تأليف وإعداد ورجمة: المهندس محمد عامر المجذوب –الشامل في قواعد اللغة التركية  لفهرسا   

278 ~(maktaydım/ mekteydim) 4- صيغة حكاية الزمن الحاضرالتام المستمر في الماضي 
Geçmişte Başlayıp Hala Devam Eden Zaman 

280 
[ ar / er / ir / ır]+ id / 
~ardım/ erdim 

 فعل االعتياد أوالتعود /صيغة حكاية الزمن المضارع  -5
Geniş Zamanın Hikayesi 

286 ~(ecektim/ acaktım) 
 صيغة حكاية زمن المستقبل في الماضي -6

Gelecek Zamanın Hikayesi 

291 ~(saydım/seydim /…) 
  / صيغة حكاية التمني لفعل الشرط -7

 الزمن الماضي الشرطي الناقص، )لو(

Dilek – Şart Kipinin Hikayesi 

298 ~(malydı / meliydi) 
 الصيغة الوجوبية /صيغة حكاية الفعل الوجوبي  -8

Gereklilik Kipinin Hikayesi 

304 ~(aydım / eydim) 
 الصيغة االلتزامية /صيغة حكاية الفعل االلتزامي -9

Gereklilik Kipinin Hikayesi 

 

 Rivayet Birleşik Zamanı  رواية الُمركَّبصيغة ال –األزمنة المركبة لألفعال  -37 329 - 310

312 ~(mişmişim / mışmışım) 1- صيغة الرواية في الزمن الماضي النقلي الالشهودي 

Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti 

315 ~iyormuşum 2- صيغة الرواية في الزمن الحاضر المستمر 

Şimdiki Zamanın Rivayeti 

319 ~(ermişim/ armışım) 3- صيغة الرواية في الزمن الحاضر البسيط 

Geniş Zamanın Rivayeti 

322 ~(ecekmişim/ acakmışım) 4- صيغة الرواية في الزمن المستقبل 

Gelecek Zamanın Rivayeti 

325 ~(seymişim/ saymışım) 5- صيغة الرواية التمني مع فعل الشرط 

Dilek – Şart Kipinin Rivayeti 

326 ~(meliymişim/ malıymış) 
 الصيغة الوجوبية /صيغة الرواية مع الفعل الوجوبي  -6
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تأليف وإعداد ورجمة: المهندس محمد عامر المجذوب –الشامل في قواعد اللغة التركية  لفهرسا   

 

 Şart  Birleşik Zamanı رط الُمركَّبصيغة الش –األزمنة المركبة لألفعال  -38 345 - 330

332 ~(diysem/ dıysam) 1- صيغة الشرط مع الزمن الماضي الشهودي 

görülen geçmiş zamanın şartı 

334 ~(mışsam/ mişsem) 2- صيغة الشرط مع الزمن الماضي النقلي الالشهودي 

duyulan geçmiş zamanın şartı  

336 ~ (iyorsem/ ıyorsam) 3- غة الشرط مع الزمن الحاضر المستمرصي 

şimdiki zamanın şartı  

339  ~ (irsem/ arsam) 4- صيغة الشرط مع الزمن الحاضر البسيط 

geniş zamanın şartı    

342 ~ (eceksem/ acaksam) 5- صيغة الشرط مع الزمن المستقبل 

gelecek zamanın şartı  

 

 Zarf Fiil (Bağ - Fiil , Bağeylem , Ulaç)    اللواحق واإلضافات على األفعال -39 418 - 346

347 Fiil +DI (y)~(alı / eli)   )... الصيغة االبتدائية )منذ أن  

349 Fiil +DIK + iyelik eki + (n) dAn beri   منذ... مع األفعال 

351 Fiil + ~(meyeli / mayalı) oldu /oluyor    مضى ...منذُ أْن، انقضى/ من الحقة الز  

352 Fiil + ~(y)(ince/ınca/unca/ünce)  )الصيفة التعقيبية )حينما، عندما، لدى 

355 
Fiil+~(inceye/ıncaya/uncaya/ünceye/ dek 
/değin) kadar  

 الصيغة االنتهائية )حتى، لغاية( 

357 
Fiil +(ana / ene /yana/yene) 
kadar/dek/değin   

اية ، إلى أنحتى، لغ  

361 Fiil + (I/A)r+fiil+~mAz  حالما، عندما، لدى، حالما، ما إن 

Gereklilik Kipinin Rivayeti 

327 ~(eymişim/ aymışım) 7-  الصيغة االلتزامية /صيغة الرواية مع الفعل االلتزامي 

 Gereklilik Kipinin Rivayeti 
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تأليف وإعداد ورجمة: المهندس محمد عامر المجذوب –الشامل في قواعد اللغة التركية  لفهرسا   

363 Fiil +~(dıkça/dikçe/ dukça/tikçe/ … )الصيغة التوقيتية )طالما، كلما، مادام 

366 Fiil + ~DIğI + iyelik eki+ sürece-  müddetçe طالما، كلما( (الحقة الزمن 

367 Fiil + DIktAn sonra  ...بعد أن، من بعد أن 

370 
(y)Iş/mA + iyelik eki +DAn +önce / sonra / 
itibaren 

 بعد أن، من بعد أن...

373 Her + Fiil + DIğ+iyelik eki+DA  كل وقت ...( (الحقة الزمن 

374 Fiil + ~(meden / madan) önce  ... قبل أن، من قبل أن 

378 Koşa koşa/ ağlaya ağlaya/diye تكرار الفعل  –يغة الحالية االستمرارية الص- diye 

381 Fiil +~(ip / ıp / üp / up) الفعل رالحقة العطف أو تكرا  

388 Fiil +~(arak / erek) الحقة الحال أو الهيئة 

393 Fiil / isim /sıfat /+ ~ ken / iken     ...بينما، عندما 

398 Fiil + ~(madan / meden)    من دون، بدون ...  

399  ~(meksizin / maksızın)  ...من دون، مالم 

400 Fiil + mA + iyelik eki+durumunda/ hâlinde    في حال 

401 Fiil +~(dıktan / dikten) başka       ليس فقط ... وكذلك 

402 Fiil +~(maktan / mekten)       َِمن 

403 Fiil + zaman eki+ mIş+gibi   كما، مثل، كأن 

404 Fiil +AcAk  +gibi كما سوف، مثل، كأن  سوف 

405 Fiil +~(cesine / casına / çasına /…)      ... كما لو ،  مثل، كأن 

406 Fiil +~(asıya /  esiye) ...إلى حد أن، إلى درجة أن 

407 Fiil +~(maktansa / mektense)  ...بدالً من 

408 Fiil +~(sana / sene / sanıza / senize)   ... ِلَم ال 

409 Fiil + mA + iyilik iki+ koşuluyla بشرط أن، شريطة أن 

410 Fiil + mA + iyilik iki+ şartıyla بشرط أن، شريطة أن 

412 Fiil + mA+ zaman eki +değil + kişi iki 
في المزدوجاإليجاب في حال الن   

çift olumsuzluk 
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تأليف وإعداد ورجمة: المهندس محمد عامر المجذوب –الشامل في قواعد اللغة التركية  لفهرسا   

 Fiil + mA + iyelik iki +y(a/e)rağmen ...بالرغم من 

413 Fiil +  Fiil + mAsınA +de بالرغم من 

414 Fiil+ sA+(kişi eki)bile/dA ... حتى ولو 

416 Fiil +mA+(AcAk)+iyelik eki + kadar  ًكثيٌر جدا 

417 

أو الحاضر أو المستقبل.صيغة التأكيد والنفي لحدث في الماضي   

Fiil +(mIş + lİk) + iyelik eki + var / yok / ol 

Fiil +~(y) AcAk + iyelik eki + var / yok / ol 

Fiil +Dik  + iyelik eki + var / yok / ol 
 

 Dolaylı Aktarım   الكال  المنقول المباشر والغير المباشر -40 432 - 419

 لمنقول المباشرالكالم ا –أوالً  420

 الكالم المنقول الغير مباشر –ثانياً  422

422 Emir Kipinde Dolaylı Anlatım 1- حالة األمر 

425 Soru Cümlelerinde Dolaylı Anlatım 2- حالة السؤال 

427 İsim Cümlelerinde Dolaylı Anlatım  3- حالة الجملة االسمية 

429 Fiil Cümlelerinde Dolaylı Anlatım 4- حالة الجملة الفعلية 

431 Gereklilik kipi  5- حالة الوجوب وااللتزام 

432 İstek kipi  6- حالة الطلب 

 

    Cümle Düzenleme ترتيب الجملة في اللغة التركية -41 440 - 433

 

    Noktalama İşaretleri التنقيط في الكتابة إشاراتالرموز و -42 450 -441

 

 Kalıplar - الكنايات والتراكيب والقوالب -43 460 - 451
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تأليف وإعداد ورجمة: المهندس محمد عامر المجذوب –الشامل في قواعد اللغة التركية  لفهرسا   

 

 

 

 الرابعالجزء 

    Soru Edatları االستفها  وعباراتأدوات  -44  54 - 19

 جدول أدوات وعبارات االستفهام 20
 

22 burası neresi?  تستخدم للسؤال عن األمكنة هذا المكان؟ ما  1.  

23 değil / değil mi? ،كذلك؟أليس  ليس  2.  

24 hangi?/ hangisi?/hangiler …  ، ؟أيهما أيُّ  3.  

28 hani 4 أين؟.  

29 kaç?/ kaça ?/ kaçta  ْ5 َكم.  

32 kaç kez/ kaç kere?  مرة؟كم  6.  

33 kaç tane? 7 كم واحدة.  

34 
kim?/ kimler? /kimi? /kime? 
kimin?/ kimle?/ kimde?... 

من هؤالء هذا،من   8.  

40 nasıl  )كيف؟ َكم )للدهشة والتعجب  9.  

42 ne?/ neyi?/neye? /neler? (هذا؟ ما ؟،أدوات السؤال )ما  10.  

45 neyim?/ neyin? /neyiniz?…  ماذا بكم  بك؟ماذا  عندي؟ماذا  يوجد؟ماذا   11.  

46 neden? 12 لماذا؟.  

47 ne kadar? ( السعر القيمة،َكْم، )13  الدهشة والتعجب.  

48 nere /nerede?   14 أين؟.  

49 nereden 15 من أين؟.  

49 neresi ؟  لألمكنةأين  16.  

50 nereye?  أين؟إلى  17.  
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تأليف وإعداد ورجمة: المهندس محمد عامر المجذوب –الشامل في قواعد اللغة التركية  لفهرسا   

51 Nereli / nerelisin? 18 من أين أنت؟.  

52 ne zaman? 19 متى؟.  

53 niçin? ،ماذا؟من أجل  لماذا  20.  

54 neyle?  تذهب؟كيف  21.  

 

 Nedenleştirme  عبارات السببية -45 70 - 55

56 böylece أجل ذلك من ،لذلك  22.  

57 
bu nedenle / nedeniyle / bu 
sebeple 

  .23 لهذا السبب

58 
bu yüzden/ o yüzden/ bu 
yüzümden/ bu yüzünden/ 

، بسببي، بسببك، بسببه...لهذا السبب  24.  

60 bununu için / onun için  لهذا ذلك،من أجل  25.  

61 çünkü 26 ألنه.  

62 ~dan dolayı ألن  بسبب ،  27.  

63 diye اعتقادي أن، بسبب بسبب  28.  

64 ~dan/den/tan/ten ötürü   29 بسبب، ألن.  

65 için 30 من أجل، لكي.  

69 sayesinde ... 31 بفضل.  

70 zira ثألنه، بسبب، ألجل، حي  32.  

 

  Bağlaştırma  أدوات وعبارات الربط -46 122 - 71

 جدول ألدوات وعبارات الربط 72

74 dair  ) e / ~(a 33 متعلقاُ بـ ، حول كذا ، بخصوص.  

75 rağmen   ) e / ~(a مع األسماء واألفعالم منعلى الرغ /  34.  

77 buna rağmen   ... 35 على الرغم من.  
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تأليف وإعداد ورجمة: المهندس محمد عامر المجذوب –الشامل في قواعد اللغة التركية  لفهرسا   

77 aslında ،ًفي الواقع  سابقاً، أصال  36.  

78 ayrıca  ذلك، أيضاً، وكذلك   .37 إضافة إلى 

79 aksi halde  َ38 على عكس ذلك، بطريقة أخرى، وإال.  

80 başka شيء آخر ً ، أيضا  39.  

81 belki يمكنربما ،  40.  

82 belki belki بما ربما ر  41.  

83 bile 42   ولو حتى ،حتى.  

84 Bununla beraber / birlikte 43 عالوة على ذلك، إضافة إلى ذلك.  

85 dahil   ،متضمن مع، داخل       44.  

86 demek, demek ki 45 هذا يعني، هذا يفسر.  

87 diyelim ki   ر أن ، تصو  ، تخي ل أن  ، لنقل أن    .46 لنفرض أن 

88 diğer ،بقية، أخر غيره  47.  

89 elbette ،ًالبتة أكيد، قطعا    48.  

90 ~(a /e) nazaran نظراً إلى...مقارنة مع ،  49.  

91 ~(a / e)  göre    بناًء علىوفقاً لـ، طبقاً لـ ،  50.  

92 galiba  51  ، أعتقد أنهاألغلب غالباً، على.  

93 ait  ) e / ~(a 52 عائد لـ، ملك لـ، يخص، ينتمي.  

94 gerek/gerek gerekse  ٌمن، سواء كل  53.  

95 ~dan /den/tan/ten başka 54 ماعدا، خالف، باستثناء.  

96 hariç بدون، غير متضمنباستثناء ،خارج، ماعدا ،  55.  

97 hatta 56 حتى، حتى ولو.  

98 hele  ًبالذاتالسيما، وخاصة ،  57.  
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تأليف وإعداد ورجمة: المهندس محمد عامر المجذوب –الشامل في قواعد اللغة التركية  لفهرسا   

99 herhalde 58 بالتأكيد، في جميع األحوال، على كل حال.  

100 doğrudan doğruya ةمباشرة، صراح  59.  

101 hiç  ً60 أبدا.  

102 hiçbir 61 أٌي من.  

103 hiç değilse /hiç olmazsa 62 على األقل.  

104 hiç yoktan 63 بدون أي سبب، بدون أي مبرر.  

104 İllâ /illaki   64 إال  أن، البد.  

105 ister...ister / isterse ن أو إماإ  65.  

106 Kaldı ki 66 فوق ذلك، إضافة إلى ذلك، عالوة على ذلك.  

107 madem/ mademki  طالمامادام ، ، بما أن، حيث أن    67.  

108   meğerse   تبين أن ، ، اكتشفُت أن    .68 اتضح أن 

109 nasıl ki 69 كما أنه، مثلما.  

110 ne yazık ki ،لسوء الحظ، ياللخسارة لألسف، مع األسف  70.  

111 neyse ki 71 لحسن الحظ.  

112 nitekim كذلك ،   .72 كما أن 

113 olmadan من دونبدون يحدث، أنقبل  من ،  73.  

114 olmakla birlikte / beraber 74 على الرغم من كونه، مع كونه.  

115 olsun… olsun 75 عبارة تُستخدم للتخيير.  

115 özellikle 76   خاصة ، خصوصاً، السيما.  

116 şayet  ْ77 لو، إذا، إن.  

116 şüphesiz / kuşkusuz 78 بال شك، بال ريب.  

117 üstelik لى ذلك، إضافة إلى ذلك، وفوق ذلكعالوة ع  79.  
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تأليف وإعداد ورجمة: المهندس محمد عامر المجذوب –الشامل في قواعد اللغة التركية  لفهرسا   

 

 

118 üzere 80 على وشك، وفق لـ، َحَسب.  

120 yani 81   يعني.  

120 ~(mak / mek ) yerine 82 بدالً من ، عوضاً عن.  

121 yeter ki   بشرط أن ،   .83   طالما ، يكفي أن 

122 yine  مرة ثانية، مرة أخرى التكرار،تعبير يفيد   84.  

  Hal   الدالة على الحال والهيئةالعبارات  -47 136 - 123
388 - 3جزء  ~(arak / erek)     85 صيغة الحال أو الهيئة.  

124 beraber 86 معاً، مع بعض.  

125 birlikte 87 معاً، مع بعض.  

126 böyle/şöyle/öyle 88 هكذا، مثل هذا.  

128 ~(ca / ce) 89 بشكل.  

129 ~(cesine /casına)/çesene /…    90 مثل، كأن.  

130 güya أن  ك  91.  

131 halbuki 92 الحال مثل، مع أن، حيث.  

  .93 بينما، عندما  iken / ~ken 393 - 3جزء

132 olarak 94 مثل، كـ.  

133 oysaki   95 والحال أن، مع أن، رغم أن.  

134 sanki 96 كما لو ، كأنما.  

135 sık sık 97 كثيراً، بكثرة، بشكل متكرر، غالباً، باستمرار.  

136 yalnız 98 فقط، وحيد، لكن.  

  Miktar عبارات الكميات والمقادير -48 163 - 137
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تأليف وإعداد ورجمة: المهندس محمد عامر المجذوب –الشامل في قواعد اللغة التركية  لفهرسا   

 

 Bağlaş أدوات وعبارات العطف -49 181 - 164

165 ama ،فقط لكن   118.  

166 ancak ،فقط إنما، لكن  119.  

138 az / çok az / pek az  ً99 قليل، قليل جدا.  

139 biraz ،قليل من بضع  100.  

141 biraz daha 101 أكثر قليالً، مزيداً من.  

142 bazı 102 بعض من.  

143 birçok  من ...، عديد من...كثير  103.  

144 birkaç عدة  من ...، مجموعة  104.  

145 takım/ bir takım  من، طقم ، فريقمجموعة  105.  

146 buçuk / yarım 1/2 نصف    106.  

147 bu kadar / o kadar  الحد، بهذا القدرهذا إلى  107.  

148 bütün 108 كل - كافة عموم، جميع، ،كامل.  

150 çok / çok az / çok fazla / çok iyi  ًكثير / قليل جداً / جيد جداً   / كثير جدا  109.  

154 ~(ca/ ce) لمدة ومضاعفات األعداد، لمدة، جميعالحقة ا  110.  

156 ~(a/e) kadar  ،بقدرحتى، لغاية   111.  

157 Fazla / daha fazla 112 كثير، زيادة، فائض / أكثر.  

158 hep  بمعنى ً جميع، كل، دائما  113.  

160 hepsi / hepsini ،كل، كامل، كل شيء جميع  114.  

162 kimisi 115 بعضه.  

162 ne kadar? ؟القيمة كم؟  116.  

163 tane ،عدد قطعة  117.  
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تأليف وإعداد ورجمة: المهندس محمد عامر المجذوب –الشامل في قواعد اللغة التركية  لفهرسا   

167 ardından  120 بعد ذلك، ومن ثم.  

168 de / da   ،كي حتى، أيضاً، و  121.  

170 birde  ً   .122 أيضاً، وكذلك أيضا

170 fakat ،لكن فقط    123.  

171 hem…..hem / hem … hem de   وكذلك هذاهذا ً / هذا وكذاك هذا أيضا  124.  

172 ise ،بينمالكن حيثما، حيث، أما ،  125.  

174 ne ….ne 126 ال هذا وال ذاك.  

175 ne .. ne…de  أبضاً،ال وال  ً ال هذا وال ذاك أيضا  127.  

176 ne var ki ن، فقط، أما   .128 لك ِ

177 sadece ، مجرد   .129   فقط 

178 ve 130 و.  

179 ya, veya/ yahut/ ،إما أو  131.  

180 ya- - - ya / ya da  أو يا، –يا  وإما،إما  132.  

181 yoksa ،إما أو  133.  

 

 Karışlaştırma     عبارات المقارنة والتفضيالت -50 199 - 182

183 daha   ، ًمن مزيدا   .134  أكثر 

184 daha az 135 أكثر قلة.  

184 daha çok 136 أكثر بكثير.  

185 daha fazla 137 مزيداُ من، أكثر من.  

186 daha iyi أجود  ل،أفض  138.  

187 ~(dan/den/tan/ ten) daha     139 أكثر من.  

189 en 140 األكثر.  
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192 en az 141 األقل، على األقل.  

193 en çok  142   األكثر ، األغلب.  

194 en iyi 143 األفضل، األجود، األكثر جودة.  

195 gibi 144 مثل، كـ.  

197 kadar  145 بقدر، مثل.  

199 kadar iyi 146 بجودة.  

 Zaman Zarfları    على الزمن الدالةرات العبا -51 252 - 200

 جدول العبارات واللواحق الدالة على الزمن 201

207 ~( a – e ) kadar ...147 حتى ، لغاية.  

208 anında  ...148 في لحظة.  

208 ansızın 149 فجأة.  

208 ara sıra 150 أحياناً، بين فترة وأخرى، من وقت آلخر.  

209 artık 151 بعد اآلن ، على اإلطالق.  

212 asla   ً   .152    أبداً، أصالً، في األصل، سابقا

212 az önce  قليل، قبل قليلمنذ  153.  

213 az sonra 154 بعد قليل، فيما بعد.  

213 bazen  ً155    أحياناً، تارة.  

214 bile 156 سابقاً، منذ قليل، حتى.  

214 biraz önce  قليل، قبل قليلمنذ  157.  

215 biraz sonra 158 بعد قليل، فيما بعد.  

215 birazdan 159 بعد قليل.  

216 birden فوراً فجأة ،  160.  
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216 birden bire 161 فجأة.  

217 boyunca  162   خالل، طوال.  

218 bugün / bugünlerde … 163 اليوم، في هذه األيام.  

220 bundan böyle  164 من بعد ذلك.  

220 bu sefer  اللحظة، هذه المرةفي هذه    165.  

221 bundan sonra 166 من اآلن فصاعداً  ، بعد ذلك.  

221 çoktan  زمان، منذ زمنمن  167.  

222 çoktan beri  زمان، منذ زمنمن  168.  

222 daha  اآلن، بعد، مازالحتى  169.  

223 daha önce   من ً قبل، سابقا  170.  

223 daha sık  األغلب، باستمرارعلى  171.  

224 daha sonra  قليل، فيما بعدبعد   172.  

224 demin 173 منذ قليل، منذ برهة.  

225 daima / devamlı ئماً، باستمرار، دون انقطاعدا  174.  

226 İsim +~(dan/den/tan/ten)  beri  مع األسماء –منذ  175.  

228 ~(dan/den/tan/ten) önce  مع األسماء(من قبل(   176.  

229 ~(dan/den/tan/ten) sonra  مع األسماء(من بعد(   177.  

230 ~(dir/dır/ dur/dür/tir/tır/tur/)  محددة، لفترة، منذلمدة زمنية  178.  

232 epeydir 179 منذ فترة طويلة.  

232 er geç / er yada geç  ً180 عاجالً أو آجال.  

233 erken  ً181 باكراً، مبكرا.  

234 eskiden /eskiden beri  ً   .182 قديماً، في الماضي، من قديم، سابقا
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235 geç 183 متأخر.  

236 gelecekte  ً184 في المستقبل، مستقبال.  

237 geri 185 وراء.  

238 hala ،حتى األن مازال  186.  

239 hemen / derhal  ً187 حاالً، فورا.  

240 henüz 188   حتى اآلن مازال.  

241 her ne zaman …sa  ،في أي وقت كلما     189.  

242 içinde 190   خالل داخل، ضمن.  

243 ilk önce  191 في البداية، أوالً، قبل كل شيء.  

243 itibaren 192 اعتباراً من.  

244 ~(Leyin/Layın)  193 في، عند.  

245 nihayet لنهاية، أخيراً في ا  194.  

245 o zaman 195 اآلن، في هذا الوقت، في ذلك الزمان.  

246 önce/evvel 196 قبل، منذ، أوال، بادئ األمر، بالبداية.  

247 sabahlar / akşamları  197 في الصباح، في المساء.  

247 şimdiye kadar/ şu ana kadar 198   حتى اآلن.  

248 şimdi  ً199 اآلن، حاالً، فورا.  

248 şimdilik 200 حتى اآلن، لغاية اآلن.  

249 sonra 201 بعد، فيما بعد، بعد ذلك.  

250 süre     202 فترة ، مدة.  

250 süresince 203 خالل فترة، أثناء.  

251  tam …iken ..بالوقت الذي... .بينما في لحظة   204.  
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251 yakında  ً   .205 قريبا

252 zaman zaman  آلخر، من حين آلخر من وقت   206.  

252 zaten ،ًل،قبمن  أصال  ً سابقا  207.  

    Mekân العبارات الدالة على المكان -52 309 - 253
 جدول العبارات الدالة على المكان 252

260 alt  أسفل  208.  

261 ara/ arasında/ aramızda ،بين ما حول  209.  

265 arka/arkasına/arkasında/… 210  خلف.  

268 art 211 وراء.  

269 aşağı 212  أسفل.  

271 boyunca . لطوا ،..على طول   213.  

272 çevresinde ،محيط حول  214.  

274 dış/ dışı/dışında/dışından…  215  خارج.  

276 dışarı/dışarıda ،خارج  ً خارجا  216.  

277 ~( e/ a)  karşı/ karşısında/ … ،عبر مواجه، ضد، مقابل   217.  

279 ~(a / e) doğru 218  باتجاه، مباشرة.  

280 etraf/etrafına/etrafında/ …   ،جانب طرف   219.  

281 iç/içinde/içinden… ،خالل داخل   220.  

283 içeri/içeride/içerinden… ،خالل داخل   221.  

284 ileri/ilerde/ilerden… 222 إلى األمام.  

286 kenarında ،حافة طرف، بجانب، كنار  223.  

286 köşe  224 الزاوية.  
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287 ön  / önünde/önünden…   225 أمام.  

289 orası/ burası/ şurası  نذاك المكا المكان،هذا  226.  

290 orta/ortasında/ortasından  ،منتصف وسط   227.  

292 öte/ötesi/ötesinde…  دما بع ما وراء، الخلف،في  228.  

294 peş/peşin/peşinden… ،خلف  ً مقدما   229.  

295 sağ/ sol/sağda/solda… ،يسار يمين  230.  

297 taraf /tarafında/.../ca- ce ،جهة جانب، طرف   231.  

300 üst /üstünde/üstünden وقف   .232  ،أعلى 

302 uzak /uzakta  233 بعيد.  

303 üzeri / üzerinde… ،على ذلك ة...، عالوباإلضافة إلى  فوق   234.  

305 yakın / yakında/yakından ،جوار قرب   235.  

307 yan / yanında/yanından ،قرب  جانب  236.  

309 yukarı/yukarıda… 237 فوق، أعلى.  

 الضمائر المبهمة أو المستترة -53 330 - 310

  .238 جدول بالضمائر المبهمة +مقدمة   311

313 biri  239  أحدهم، شخص ما.  

315 her biri 240 كل واحد.  

315 hiç biri 241 وال أحد.  

316 birbiri/birbirimiz/birbiriniz…  ً   .işteştik /  242   أحدهم األخر، بعضهم بعضا

318 birazı 243 قليل، أقل ه، بعَضه.  

318   birkaçı 244 مقدار منه.  

319 birçoğu 245 معظمه، أغلبه.  
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  Diğerleri مفردات وعبارات أخرى -54 350 - 331

 جدول مفردات وعبارات أخرى 332

333 acaba ،ترى هل يا ترى، يا أتساءل  259.  

333 açıkcası 260 بصراحة، بوضوح.  

334 buyurun 261 تفضل.  

335 demek ki 262 هذا يعني.  

336 doğrusu  ً263 في الحقيقة، فعالً، حقيقة.  

336 durumunda  264 في هذه الحالة.  

337 epey 265 إلى حد ما، نوعاً ما.  

320 birtakımı 246 مجموعة منه، كمية منه.  

320 bazı 247 بعضه.  

321 hep /hepsi/hepimiz/hepiniz…) 248 كله، جميعه.  

322 kimisi 249 بعضه.  

322 başkası/başkasına/başkasında/ 250 غيره، عداه، خالفه.  

323 diğeri 251 غيره، عداه، خالفه.  

321 öte 252 غيره.  

324 öte biri  أشياء مبهمة متفرقةيدل على  253.  

324 haylisi  254 أكثره، أغلبه.  

325 öbürü 255 اآلخر، غيره.  

327 kimse  ما، أََحدْ شخص  256.  

329 insan/adam/kişi 257 إنسان، رجل، شخص.  

330 kim / hangi / ne… 258 َمن، أيهما، ما؟.  
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337 gayet  266 إلى حد.  

338 falan filan 267 فالن فالن.  

339 gerçekten ،فعالً، بالفعل حقاً، حقيقة  268.  

341 götürmek 269 يأخذ إلى.  

342 hakkında ،حولَ  عن  270.  

343 hayatımda  271 في حياتي.  

344 ~e ihtiyaç var 272 بحاجة.  

345 işte إليك هو هنا، هو، ها  273.  

345 kadarıyla 274 بقدر.  

346 keşke  َ275 أتمنى، ليت.  

347 öyle ki̇ ...276 لدرجة.  

348 teşekkür ederim / sağ olun  ًأشكرك لك،شكرا  277.  

 

    Dehşet ve çağır edatları أدوات التعجب والنداء -55 354 - 351

 

 

 

 

 

 

 


